Knikarmscherm
V296 - Santos

• Uitval tot 3,5 meter
• Extra stevige knikarmen
• Elektrische bediening
• Plafond- of wandbevestiging
• Geïntegreerde LED-verlichting (optioneel)

www.verano.nl
www.verano.be
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Dit zonnescherm combineert een compacte en subtiele cassette met
een grote uitval tot 3,5 meter. Hierdoor is de V296-Santos uniek in z’n
soort en kunnen grote terrassen moeiteloos worden overspannen. Het
V296-Santos zonnescherm heeft extra stevige knikarmen die zorgen voor
een betrouwbaar zonnescherm. De standaard elektrische bediening
zorgt voor ultiem gemak en comfort.

LED-verlichting
De V296-Santos kan worden uitgerust met LED-verlichting. De strips
worden vakkundig geïntegreerd in de armen, met een prachtige uitstraling
als resultaat. Lange zomeravonden krijgen zo extra glans.

Prachtige kwaliteitsdoeken
Met veel zorg en aandacht heeft Verano® voor u een selectie gemaakt van
doeken die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. U kunt kiezen uit meer
dan 100 doeken in allerlei kleuren en patronen die u verzekeren van de
beste UV-bescherming.

Cassettescherm:
Bij gesloten stand is de doekrol compleet opgesloten in het systeem.
Framekleuren		
Technisch zilver		
RAL 9001 ivoor
Wit
		

Structuurlak framekleuren
VS716 antraciet

Plafondmontage

Cassette

Breedte
300cm		400cm		
Uitval 300cm
Uitval 350cm
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voldoet. De breedte kunt u zelf bepalen tot een maximum van 6 meter.
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De hellingshoek van de V296-Santos heeft een instellingsbereik van
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5 tot 70 graden.
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Semi cassette

De V296-Santos wordt op maat gemaakt zodat het aan uw wensen
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Standaard

Maatwerk

250cm 300cm

Uitval

300cm

Basic

Fabrieksgarantie
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Een zonnescherm schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten.
Daarom zijn Verano® zonneschermen gemaakt van de beste kwaliteits-
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materialen en geven wij u 5 jaar garantie. De garantie geldt mits alle
instructies voor montage, gebruik en onderhoud goed worden opgevolgd.

CE-markering
Met de CE-markering tonen we aan dat het product aan de meest recente
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Europese veiligheids- en kwalititeitseisen voldoet.
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Uw Verano® dealer:
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comfort at home

comfort at work

comfort in design

